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Jeg lief annast prentun á bæklingi þessuin, 

eptir tilmælum fóður míns og fóbursystur, og 

verb' eg því, meb fiim orfcurn, að giöra grein fyrir, 

livaða lilut eg á afc honum. Æfisögubrotið er í 

fyrstunni samiS af Sveini lieitnum Pálssyni, og 

lítur svo ut, sem þa8 sje skrifað fám dögum eptir 

það afi minn andaðist; liafði Sveirm gefifc föfcur 

minum handritifc til eignar og umráða. |)etta 

liandrit hef jeg nú haft fyrir mjer, og má kalla 

þafc sje með ummerkjum Sveins lieitins, að efninu 

til; jeg lief hvergi bætt í það einu orði, en ekki 

sleppt úr öðru enn því, er mjer þótti ekki eiga 

við, annað livort af því, að langt var frá lifcið 

síðan maðurinn dó, eða mjer fannst of smásmug- 

lega til tínt. 

Orðfærinu hef jeg breytt gjörsamlega; tek 



jeg það fram fyrir þá sök, að jeg vil ekki lata 

saka Svein um lýti þau, er á eru. 

|)ab er ekki ab buast vib, að slíkar æfisögur, 

sem þessi, geti verib almenningi til nokkurra nota; 

því þær eru ekki prentaðar í því skyni; þær eru 

ætlabar ættingjum liins látna, og þab cr ebliligt, 

að þeir vilji þekkja forfebur sina og ætterni. 

f)ess ber og ab geta ab síðustu, ab jeg lief 

breytt stafsetningu á æfiminningunni eptir ömmu 

mína, og á grafminningunum bábum; en sje 

nokkru orbi brjálab, þá er þab orðib mjer 

óviljandi. 

G. Tborarensen. 



Gísh þciparlnsson var fæddur á Gruud í Eyja- 

firbi 18. dag nóvembermánaðar 1758. Fa?)ir bans var 

þórarinn, sonur Jóns í Grenivík; voru þeir feíigar báb.ir 

sýslumenn í Vablasýslu; systir Jóns í Grenivík var Hatl- 

dóra, móbir Sveins lögmanns Sölvasonar. Fabir Jóns 

sýslumanns var Jón, sonur Jóns á Hraunum, Fljóta um- 

bobsmanns, Sveinssonar prests ab Barbi í Fljótum, Jóns- 

sonar bónda á Siglunesi. Kona Sveins prests var Björg 

ölafsdóttir, prests ab Breibabólstab í Vesturhópi, Erlends- 

sonar prests, Pálssonar sýslumanns, Grímssonar sýslu- 

manns, Pálssonar, Brandssonar Iögmanns, Jónssonar brób- 

ur Finnboga lögmanns. Móbir Bjargar Olafsdóttur var 

Sigríbur þorvarbsdóttir. Móbir Olafs prests var Björg 

Kráksdóttir. Móbir Jóns sýslumanns í Grenivík var Helga 

Guttormsdóttir, Jónssonar bónda á Hraunum í Fljótum. 

MóSir Helgu og kona Guttorms var Málfríbur lllhuga- 

dóttir, rábsmanns ab Hólum, Jónssonar bónda, lllhuga- 

sonar á Einarsstöbum í Reykjadal. Fabir Jóns var III- 

hugi prestur Gubmundarson á Múla í Beykjadal, en móbir 

hans Málfríbur Jónsdóttir prests, Finnbogasonar lögmanns. 

Móbir Málfríbar Illhugadóttur var Halldóra Skúladóttir, 

systir þorláks byskups á Hólum. Fabir Halldóru var 

Skúli bóndi Einarsson á Eiríksstöbum í Svartárdal; kona 

Skúla var Steinunn laundóltir Gubbrands Hóla-byskups. 

Fabir Gubbrands byskups var þorlákur prestur Hallgríms- 

son á Breibabólstab í Vesturhópi, en móbir hans Helga, 

dóttir Jóns lögmanns, Sigmundarsonar prests, Steindórs- 
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sonar. Mó&ir Jóns var Solveig þorleifsdóttir, Bjarnarsonar 

ríka, þorleifssonar ab S'karSi á SkarSsströnd; móburfabir 

lians var Björn jórsalafari. Kona Bjarnar hins ríka var 

Olöf, dóttir Lopts ríka Guttormssonar. < 

Móbir þórarins sýslumanns var Gubrún, dóttir J ór- 

arins klausturhaldara í Grenivík, Vigfússsonar, Fribriks- 

sonar; er sá æUstuðuil á Englandi, og þekkjum vjer hann 

ekki. Gubrún Vigfússdóttir lifM ein eptir systkina sinna 

úr Stórubólu, var hún kölluí) Guferún hin fagra, og J)ótti 

mikils háttar kona. Mófeir Guferúnar var Ingibjörg, dóttir 

Markúsar prests Geirssonar; Markús var fyrst prestur 

vife Mývatn, en sífean afestofearprestur hjá tengdaföfeur 

sínum, sjera Jóni Magnússsyni í Laufási; sjera Markús 

var föfeurafi Gísla byskups Magnússsonar á Hólum. Fafeir 

sjera Markúsar í Laufási var sjera Geir, sonur Markúsar 

bónda afe Fremstafelli í Kinn, Gcirssonar prests Jóns- 

sonar. Sjera Geir var prestur vife Mývatn, bjó hann 

fyrst á Skútustöfeum , en fór sífean búferlum afe Helga- 

stöfeum í Ileykjadal. Kona Geirs prests var Steinunn, 

dóttir Jóns bónda í Skrifeu, þorsteinssonar j>rófasts í Múla, 

lllhugasonar; Illhugi var fyrst prestur í Múla, sífean var 
9 

hann um hrífe ráfesmafeur á Hólum hjá Olafi byskupi. 

Mófeir Jóns bónda var fyrri kona sjera þorstcins, Sigrífeur 

Jónsdóttir frá Espihóli, Einarssonar, Brynjúlfssonar og 

Solveigar, dóttur Gríms Pálssonar og Helgu dóttur Narfa 

þorvaldssonar og þurífear, laundóttur Bjarnar ríka þorleifs- 

sonar frá Skarfei. Kona Jóns bónda í Skrifeu og mófeir 

Steinunnar, konu sjera Geirs, var Guferífeur dóttir Ara 

Magnússsonar frá Grýtubakka í Höffeahverfi, Magnússsonar 

bónda Arnasonar, Pjeturssonar í Stóradal í Eyjafirfei, 
r 

voru J)eir af ætt þeirra Möferuvellinga. Mófeir Arna á 

Grýtubakka var þurífeur, laundóttir Sigurfear prests á 

Grenjafearstafe, Jónssonar hóla-byskups Arasonar og Helgu 

♦ 
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Sigurfcardóttur. Móbir Magnúsar bónda í Stóradal var 

þorbjörg, dóttir Eyólfs riddara Arnfinnssonar, þorsteins- 

sonar lögmanns, og Snælaugar GuíinadóUur, Oddssonar 

lögmanns þórbarsonar. Móbir Arnfinns þorsteinssonar 

var Arnþrú&ur Magnússdóttir, Brandssonar frá Svalbarbi; 

hún var systir Eiriks ríka áMöbruvöIlum, móburafa Lopts 

ríka Guttormssonar. Fa?)ir Eiríks ríka var Magnús 

svalbar&i Brandsson; eru frá honum komnar Svalbarðs- 

ættir, má rekja ætt hans til Gubmundar dýra á Bakka 

í Yxnadal, þorvaldssonar aubga; sífran til Gubmundar 

hins ríka Eyólfssonar á Möbruvöllum, og þaban til Höfóa- 

þórbar og Helga hins magra, landnámsmanna. Pjetur 
9 

faðir Arna í Dal var Loptsson, Ormssonar, Loptssonar 
9 

ríka, en móftir Arna var Sigríbur dóttir þorsteins á Reld- 
r •• 

um, Helgasonar lögmanns Ölafssonar á Okrum í Skaga- 

firbi, og Ragnheiftar Eiríksdóttur Loptssonar. Móbir 

Lopts Ormssonar, en amma Pjeturs, var Solveig þorleifs- 

dóttir, systir Bjarnar hins ríka á Skarbi. Móbir Orms 

var Kristín Oddsdóttir, fylgikona Lopts ríka Guttorms- 
/ 

sonar. Kona Arna Magnússsonar á Grýtubakka, er ábur 

er getib, var SigríSur Arnadóttir, Gíslasonar frá Hlíoar- 

enda, hún var langamma Steinunnar, konu sjera Geirs. 
r 

Arni Gíslason hafí)i fyrst umbob yfir Húnavatnssýslu og 

þíngeyraklaustri, síban var hann sýslumabur í Rangár- 

þingi; fabir hans var Gísli Hákonarson frá Hafgríms- 

stöbum í Skagafirbi, en móbir hans lngibjörg, dóttir Gríms 

Pálssonar á MöbruvöIIum. Foreldrar Gísla voru þau Hákon 

Hallsson, er bjó á Vindheimum, og Helga Narfadóttir; 

fatir Halls var Finnbogi lögmaöur Jónsson, hann átti 

Málfríbi Torfadóttur Arasonar riddara og hirbstjóra, og 

Kristínar þorsteinsdóttur, Ólafssonar lögmanns. Kona 
r 

Arna á Hlíbarenda var GuSrún, dóttir Sæmundar Eiriks- 
9 

sonar í Asi í Holtum, Bjarnasonar Sumarlibasonar, en 
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móbir Sæmundar var Emerensjána (Kmerentiana) þor- 

leifsdóttir. Móbir Gubrúnar Sæmundardóltur á Hlfóarenda 

var Gubríbur dóttir Vigfúsar Erlendssonar, hirbstjóra og 

lögmanns fyrir sunnan og austan, og Gubrúnar Pálsdótt— 

ur, systur |'orleifs lögmanns í Skarfei. Erlendur Erlends- 

son var sá, er úli lá í hríðinni meb Sveini spaka, er 

síban varb byskup; hann átli Guí)ríbi, dóttur þorvarfcar 

á Möbruvöllum, Loj)tssonar ríka, og Margrjetar dóttur 

Vigfúsar ívarssonar Hólms, lends manns úrNoregi; voru 

]>eir febgar hiibstjórar á íslandi. 

Móbir Gísla heitins þórarillSSOliar var Sig- 

ríbur Stefánsdóttir, systir Olafs stiptamtmanns, fatiir þeirra 

var Stefán prestur á Höskuldsstööum, en raófcir þeirra 

Ragnheibur. Fabir sjera Stefáns var Ólafur Guí)mundarson 

prófastur á Hrafnagili, en móbir hans var Anna, dóttir 

skáldsins sjera Stefáns Olafssonar í Vallanesi, Einarssonar 

stiptprófasts í Heydölum, nafnkennds sálmaskálds. Sjera 

Stefán í \ allanesi átti Gufcrúnu dóttur þorvalds á Aub- 

brekku, Ólafssonar klauslurhaldara á Möbruvöllum, Jóns- 

sonar í Búbardal, Sigurbarsonar, Oddssonar, Geirrnundar- 

sonar, Olafssonar tóna, þorleifssonar; voru þeir allir í 

Vestfirbingafjórbungi. Móbir Gubrúnar, konu sjera Stef- 

áns í Vallanesi, var Halldóra yngri, dóttir Jóns á Holta- 

stöbum, sýslumanns í Hegraness-þingi, Bjarnarsonar á 

Melstafe stiptprófasts, Jónssonar byskups Arasonar. Mófeir 

Jóns á Hollastöfeum var Steinunn dóttir Jóns á Sval- 

barfei, Magnússsonar, þorkelssonar prests í Laufási, 

Gufebjartssonar prests, en mófeir Magnúsar á Svalbarfei 

var þórdís Sigurfeardóttir. Magnús átti Kristínu dóttur 

Eyólfs riddara, Arníinnssonar riddara, þorsteinssonar 

Ijensmanns Evólfssonar. Kona þorsteins lögmanns var 

Arnþrúfeur dóttir Magnúsar svalbarfea, er áfeur er getife. 

Ivona Eyólfs riddara var Snælaug Gufenadóttir frá Hóli í 
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Bolungarvík, Oddssonar lepps lögmanns þórbarsonar. 

Kona Jóns á Svalbarbi, móbir Steinunnar á Melstab, var 

Ragnheibur Pjetursdóttir, Loptssonar ab Stafearhóli, Orms- 

sonar, Loptssonar riddara á Möbruvöllum; Ormur Lopts- 

son átti Solveigu dóttur þorleifs í VatnsíirÖi, og Krist- 

ínar dóttur Bjarnar riddara jórsalafara, Einarssonar ridd- 

ara, Eiríkssonar riddara Sveinbjarnarsonar; má rekja ættir 

})eirra Vatnsfírbinga til landnámsmanna. Móbir Ragnheibar 

á Svalbarbi var Sigríbur dóttir ]>orsteins á Reini, Helga- 

sonar lögmanns Eyólfssonar. Móbir Halldóru á Aubbrekku 
r 

var Gubrún Arnadóttir, frá Hlí&arenda, Gíslasonar Há- 

konarsonar, Hallssonar, Sveinssonar, Jónssonar langs í 

Axarfirbi, er Langsætt er frá komin. Kona Gísla Hákon- 

arsonar var Ingibjörg, dóttir Gríms á Möbruvöllum Páls- 

sonar, Rrandssonar lögmanns, Jónssonar stiptprófasts á 

Grenjabarstab Pálssonar, og ])órunnar, dóttur Finnboga 

hins gamla í Asi í Kelduhverfi, Jónssonar langs. Helga, 

kona Gríms á Möbruvöllum, var dóttir Narfa þorvalds- 

sonar og Jmríbar, dóttur Bjarnar hins ríka, í Vatnsíirbi 
f 

}>orIeifssonar. Ætt Gubrúnar, konu Arna Gíslasonar á 

Hlíbarenda, er ábur rakin til Lopts hins ríka; Loptur átti 

Margrjetu dóttur Vigfúsar Hólms hirbstjóra. Loptur ríki 

var riddari ab nafnbót, fabir hans var Guttormur Ornúlfs- 

son á Stabarfelli, en Sofía móbir, dóttir Eiríks ríka, Magn- 

ússsonar svalbarba. Móbir Sofíu var Ingiríbur Lopts- 
r 

dóttir, pórbarsonar, og Málfríbar Arnadóttur úr Askey. 

Móbir Sigríbar Stefánsdóttur var Ragnheibur Magn- 

ússdóttir frá Espihóli, Bjarnarsonar á Espihóli, sýslu- 

manns í Vablaþingi, Pálssonar klausturhaldara á Jíingeyr- 

um og sýslumanns í Húnavatnsþingi, Gubbrandssonar 

byskups á Hólum, J)orlákssonar, Hallgrímssonar, Svein- 

bjarnarsonar stiptprófasts og prests ab Múla J>órbarsonar, 

sem fvr er getib. Sveinbjörn prestur var sonur J)órdísar 

f 
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Finnbogadóttur hins gamla á Asi í Kelduhverfi, Jóns- 

sonar langs. Kona Gubbrands byskups var Halldóra 

dóttir Arna Gíslasonar á Hlíbarenda, en kona Páls sýslu- 

manns Gubbrandssonar var Sigrí&ur Bjarnardóttir sýslu- 

manns Benidiktssonar ríka, Halldórssonar. Kona Bjarnar 

Benidiktssonar var Elín Pálsdóttir frá Stabarhóli, Jóns- 

sonar, Magnússsonar frá Svalbarbi. Móbir Elínar var Helga 

Aradóttir lögmanns, Jónssonar byskups Arasonar. Kona 

Ara lögmanns var Halldóra þorleifsdóttir, Grímssonar á 

Möbruvöllum. Björn sýslumabur Pálsson á Espihóli átti 

Bagnlieibi Magnússdóttir frá Reykhólum, Arasonar sýslu- 
• • 

manns frá Ogri, Magnússsonar sýslumanns í Bæ á Rauða- 

sandi, Jónssonar á Svalbarbi Magnússsonar. Kona Magn- 

úsar sýslumanns var Bagnheibur dóttir Eggerts lögmanns 

og riddara, Hannesssonar riddara og hirðstjóra, Eggerts- 

sonar riddara og lögmanns í Víkinni í Noregi. Kona 

Hannesar riddara var Guðrún Bjarnardóttir frá Ögri, 

Gubnasonar, Jónssonar, Asgeirssonar. Móbir Bjarnar í 

Ögri var þóra, dóttir Bjarnar hins ríka þorleifssonar; en 

kona Bjarnar var Ragnhildur, dóttir Bjarna á Ivetilsstöb- 

um og Ragnheibar (>orvarbsdóttur frá Möbruvöllum, Lopts- 

sonar hins ríka og Margrjetar Vigfússdóttur Hólms. 
•• 

Kona Ara sýslumanns í Ogri var Kristín dóttir Gub- 

brands byskups, en kona Magnúsar Arasonar á Reykhólum 

varþórunn hin ríka, dóttir Jóns sýslumanns í þingeyjar- 

þingi, Vigfússsonar sýslumanns, þorsteinssonar í Hafra- 

fellstungu, Finnbogasonar lögmanns Jónssonar. Kona 

þorsteins Finnbogasonar var Sesselja dóttir Torfa hins 

ríka Jónssonar, (voru þeir febgar hvor fram af öbrum 
r r 

sýslumenn í Arnessþíngi), Olafssonar, Loptssonar hins 

ríka. Ivona Ólafs Loptssonar var Gubrún Rafnsdóttir lög- 
r 

manns Gubmundssonar. Kona Jóns Olafssonar sýslu- 
r 

manns var Ingibjörg, dóttir Eiríks í Asi er ábur er getib. 
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Kona Torfa hins ríka var Helga Gubhadóttir frá Ogri 

og þóru, dóttur Bjarnar hins ríka þorieifssonar í Vatns- 

firði. Kona Vigfúsar sýslumanns þorsteinssonar var Anna 

Eyólfsdóttir í Dal, Einarssonar lögmanns Eyólfssonar; 
•• 

móbir Onnu var Helga, dóttir Jóns byskups Arasonar. 

Kona Einars Iögmanns var Hólmfríbur Erlendsdóttir, 

Erlendssonar, sem fyr er getib; móbir hennar var Gub- 

ríbur þorvarbsdóttir, Loptssonar hins ríka. Móí)ir J)ór- 

unnar ríku, og kona Jóns sýslumanns var Ingihjörg Bjarn- 

ardóttir prests, Gíslasonar stiptprófasts og prests ab 

Saurbæ í Eyjafirbi, bróbur Arna Gíslasonar á Hlíbarenda. 

Móbir Ingibjargar var Málfríbur Torfadóttir prests í Saurbæ, 

Jónssonar príórs á MöbruvöIIum, Finnbogasonar lögmanns. 

Iíona Magnúsar Bjarnarsonar á Espihóli var Sigrí&ur dóttir 

Jóns byskups á Hólum, Vigfússsonar sýslumanns í Rang- 

árþingi, Gíslasonar lögmanns, Hákonarsonar sýslumanns 

í Rangárþingi, Arnasonar, Gíslasonar á Hlíbarenda. Iíona 

Jóns byskups Vigfússsonar var Gubríbur þórbardóttir, 

prests í Hítardal, Jónssonar prófasts, Gubmundssonar á 

Hvoli í Saurbæ, Jónssonar sýslumanns þórbarsonar. 

Móbir Jóns prests í Hítardal var Elín Pálsdóttir, systir 
•• 
Ogmundar Skálholts byskups. 

Gísli J)órarinsson 
ólst upp meb foreldrum sínum, þar til hann var tíu 

vetra, er fabir lians andabist; var þá systkinum hans 

komib í fóstur, sínu hja hverjum, en hann fór meb 

móbur sinni ab MöbruvöIIum í Hörgárdal; ári síbar gipt- 

ist móbir hans, í annab sinn, Jóni sýslumanni Jakobs- 

syni, og fór hann þá meb henni ab Espihóli. Jón Jakobs- 

son kom honum fyrst til kennslu til Jóns prests Jóns- 

sonar hins eldra; en síban fór hann ab Hólum í Hjaltadal 
it 
Rr 



12 

til frænda síns, Sigurbar konrektors Stefánssonar, er síí)ar 

varb byskup, lærbi bann ])ar barnalærdóm ; síban fór hann 

til Jóns eldra í annab sinn og hóf þar Iatínulærdóm. Um 

haustib 1775 fór Gísli í Hólaskóla og var útskrifabur 

þaí)an ab fjóruni vetrum Iií)num. Eptir skólaveru sína 

var hann heima einn vetur meb stjúpfÖÖur sínum og 

inóður; en fór síban utan, aí) tilstyrk þeirra, meb Eyja- 

fjarbar skipi, um haustib 1780. þegar er hann hafbi lokib 

tveimur hinum fyrstu frumprófum vib háskólann í Kaup- 

mannahöfn, gaf hann sig vib guÖfræbi, voru þá þeir 

byskup Balle, Fribrik Jansen og Claus Horneman há- 

skólakennarar. Auk gubfræbinnar heyrbi hann og fyrir- 

lestra Saxtorphs um lækningar, þótti ]>ab þá mæla fram 
* 

meb prestaefnum á Islandi. Um vorib 1781 lauk hann 

sjer af vib háskólann, og fekk Uhaud illaudabilis” til 

vitnisburbar, hafbi hann varib hinni stökustu ibni vib lær- 

dómsibkanir sínar, sýna þab vitnisburbir hans frá kenn- 

urum hans vib háskólann og Hviid regensprófasti; 

vitnisburbur Hviids er þannig: 

P. M. 

Efter Forlangende kan jeg herved i Sandhed be- 

vidne, at Mr. Grislavus Tlioparenseii alumnus 

paa det Kongel. Communitet og Regenzen har bestan- 

dig i de to Aar jeg har været Provst ved disse 2 

Kongel. Stiftelser, fört et meget roesværdigt, stille og 

dydig Levnet, saa at jeg i alle Maader med hans be- 

römmelige Forhold særdeles har været fornöjet, hvor- 

udover jeg og paa det alterbedste ærbödigst vil anbe- 

fale ham til alle. 

Kjöbenhavn, d. 15dc Octbr. 1783. 

Andreas Christian Hviid 

Prof. Præposit. Communit. ct Collcg. 

Rcg. nccnon Vicarius 

S. V. Kpiscopi. 
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þenna vetur voru þeir samtíba í Kaupmannahöfn 

Arni byskup þórarinsson, er komib hafí)i þangaí) haust- 

inu ábur, til aí) sækja byskups-vígslu, og Gísli. Um 

vorib losnabi Oddi á Rangárvöllum; var hann veittur 

Gísla meí) konungsbrjeíi og fór hann alfarinn til Islands, 

samsumars, á Eyrarbakkaskipi. I ofanverbum ágiist- 

mánubi komu þeir vib Meballand, brutu skipib í spón 

og týndu öllu er á var, en komust sjálfir meb naumind- 

um til lands á kabli, og minntist hann þess jafnan sem 

hinnar mestu lífshættu, er hann hefbi í verib. Um þetta 
/ 

leiti voru harbindi mikil á Islandi og illt til greiba fyrir 

ferbamenn, en liann allslaus; komst hann, meb hinum 

mestu ervibismunum, subur yfir heibar til Vigfúsar sýslu- 

manns, bróbur síns, er ])á bjó á Lágafelli í Mosfellssveit. 

þar dvaldi hann sex vikur og fekk helstu naubsynjar 

sínar hjá bróbur sínum; urbu nú og fleiri frændur hans 

á suburlandi til ab hjálpa honum; þó sagbi hann, ab eng- 
/ 

um heibi eins vel til sín farist og frú þórunni Olafs- 

dóttur, frændkonu hans; hún var fyrri kona Hannesar 

byskups Finnssonar. Um mikkaelsmessu leiti sótti Gísli 

vígslu í Skálholt, til Hannesar byskups, tók þegar vib 

embætti sínu og bjó um hríb ókvæntur ab Odda. Um 

vorib 1786, dag 26. aprílmánabar, átti liann madömu 

Jórunni Sigurbardóttur, ekkju Einars heitins Brynjólfs- 

sonar á Barkastöbum; meb henni átti hann tvö börn, 
/ 

Sigríbi, er síbar giptist Isleifl Einarssyni, dómara í lands- 

yfirrjettinum og Sigurb, sem nú er prestur í Hraungerbi 

í Árnesssýslu. Arib 1793 varb hann hjerabsprófastur í 

Rangárþingi, eptir Pál prófast Sigurbarson í Holti undir 

EyjafjöIIum. þess er ábur getib, ab Gísli hafi þegar lagt 

stund á læknisfræbi, meban hann var í Kaupmannahöfn; 

hjelt hann því og áfram alla þá stund er hann lifbi og 

þótti heppinn í lækningum; var honum og ekkert ljúfara, 
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enn geta mýkt mein sjúkra manna, bsebi meí) ráblogging- 

um og læknisdóma gjöfum. Embætti sitt rækti hann meb 

hinni mestu alúí) og samvitskusemi, og svo segja kunn- 

ugir menn, ab hann byrjabi aldrei aí) semja neina prje- 

dikun svo, ab hann hefi&i ekki tárfellt. 
/ 

I umgengni hversdagslega var bann spakur og jafn- 

lyndur, lítillátur, fáorbur og tregur til reiði, langminn- 

ugur góí)s og ills, eptirlátur vib vini sina og hinn vin- 

fastasti, barngóbur og hafói skemmtun af ab tala vib 

skynsama unglinga, vekja íhugun þeirra og hvetja ])á 

til framkvæmda í orði og verki, gestrisinn vib komu- 

menn, og ósínkur í öllum útlátum, reglufastur og ófús 

á breytingar, nema hann vissi víst, að til betra væri 

breytt; raddmabur var hann góður og fórust öll prests- 

verk vel úr hendi. 

Ab líkams sköpun var hann meb hærri mönn- 

um, rjettvaxinn , fallegur í vaxtarlagi og fríbur sýnum, 

ábur hann veiktist. Hann var dökkur á hár, og nokkuí) 

bleikleitur á hörund þegar á unga aldri; má vera, aí) þab 

hafi verib undirbúningur til veikinda þeirra, er ab síí)ustu 

drógu honum til dau?)a. Heilsufar hans var jafnan lieldur 

óhraust og hafói snemma brytt á, ab hann væri miltis- 

veikur; megnabi þab þó ekki ab draga úr holdríki því 

er á hann sótti; fór holdríki þetta þeim mun meir í 

vöxt, sem hann eltist meir; litarháttur hans fór og æ 

vesnandi; var þab aubsjeí), ab í honum bjó guluveiki og 

vatnssýki. Um vorií) 1798 lagbist hann og mjög liætt í 

guluveiki, varb hann þó í þetta skipti ab mestu albata 

aptur; en upp frá þeim tíma varb honum opt mjög 

kranksamt, sótti þá á hann magaveiki, tungubólga og 

eitlabólga í hálsinum. Veturinn 1806—1807 gripu veik- 

indin hann ab fullu og öllu; sótti þá ab honum mæbi 

og brjóstþyngsli; var hann þó optast þjáningarlítill, nema 



þegar kölduílog gripu hann; en þau urðu optast nær 

Iinub meb blóbtökum; gjörbi hann þaft stundum sjálfur, 

en stundum læknirinn. þegar á leií) veturinn, þyngdi 

honum svo, ab venju fremur fjellu úr messur fyrir hon- 

um; sótti hann þá óvcnjulegur svefnþungi, eins þó hann 

væri á fótum; fylgdu því og stundum hægir höfubórar, 

bláleitur andlitslitur og hjúgur í fótum. Um vorib kom 

tengdasonur hans og dóttir í orlofsferb austur ab Odda; 

hafbi þetta svo af honum, ab hann messabi næsta sunnu- 

dag, annan eptir Jjrenningar-sunnudag, og slabfesti nokkur 

börn, gjörbi hann J)ab þó ab mestu sitjandi; en ekki bar 

þó á, ab hann tæki mjög nærri sjer; þetta varb síbasta 

skipti, ab hann messabi. Fáum dögum síbar hafbi liann 

dagsett skipti eptir Jón prest Jónsson á Fellsmúla. Hjer- 

abslæknir Sveinn Pálsson hafbi varab hann vib kyrsetum, 

þegar hann gæti annab veikinda vegna, en hvatt hann til 

útreiba J>egar hann væri þeirra fær. Daginn ábur enn 

skiptin áttu ab verba hittust þeir Sveinn Pálsson; rábg- 

ubust J)eir þá um ferbina, og hjelt Sveinn honum mundi 

óhætt ab fara meb traustum fylgdarmanni, ef hann byggi 

sig vel út og treysti sjer til þess sjálfur. Næsta dag, S. 

júnímánabar, lagbi liann ab heiman og upp ab Gunnars- 

holti, uvísítjerabi” kirkjuna, og reib síban uppyfirRangá 

um kvöldib, en varb stígvjelafullur í ánni, og hafbi nátt- 

stab á StóruvöIIum. jþann 9. og 10. lauk hann af skipt- 

unum, meb tveimur öbrum prestum, Runólfi Jónssyni 

og Einari þorleifssyni, er hann haíbi kallab til meb sjer. 

Um leib uvísítjerabi” liann kirkjuna í Skarbi, og gisti 

hann J)ar nóttina á milli. 11. dag júnímánabar uvísítjer- 

abi” hann kirkjuna á Stóruvöllum meb veikum mætti; 

var þab hib síbasta embættisstarf er hann gegndi, lagbist 

hann þá um kvöldib á Stóruvöllum, daubvona ab kalla. 

Morguninn eptir var hann nokkub hressari; reib þá Stefán 
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prestur á Stóruvöllum, aí) tilmælum hans, suSur aí> Odda, 

til ab láta konu lians vita, hvar komib væri, Hún brá 

skjótt vift og sendi þegar mann til Sveins Pálssonar, en 

reií) sjálf meb Sigurbi syni sínum upp ab Stóruvöllum 

og kom þar skömrnu fyrir sólsetur. Sveinn Pálsson kom 

ab Stóruvöllum daginn eptir, laust eptir sólaruppkomu; 

lá prófasturinn þá í kirkjunni, sæmilega málhress og 

meb allri rænu, en kvartabi þó um missýningar vií) konu 

sína. Daginn ác)ur, enn kona hans kom, var hann svo 

órór og leiddist svo mjög, að vií> sjálft lá, ab hann leg&i 

á stab meí) meðreiðarmanni sínum; en meb því veður 

var kalt og ryk á landnorftan, fjellst hann á, a£) þac) 

mundi vera illfært. þab var auSrábib, aí) ervilt mundi 

verba ab þjóna honum þar til lengdar, sóttveikum; var 

þab því rábib af, eins og hann vildi sjálfur, ab ílytja hann 

fram ab Odda. þegar búib var a'b hjálpa honum í fötin 

og búa hann út, eins og varb, gekk hann ab altarinu og 

babst rækilega fyrir; síban Ijet hann leií)a hest sinn ab 

kirkjudyrunum, kvaddi prestskonuna og þakkabi henni 

mikillega nákvæmni hennar vib sig, og stje síban á bak, 

ab mestu hjálparlaust. Hann fór á stab frá Stóruvöllum 

um hádegisbil; voru þeir meb lionurn, er ábur er getib, 

og þar ab auki Stefán prestur á Stóruvöllum; reib hann 

nú hraban klyfjagang fram yfir Rangá, subur fyrir Yík- 

ingslæk, stundi þungan endrum og sinnum , en kvartabi 
r 

ekki um neitt. A hrauninu fyrir norban Gunnarsholt ljet 

hann stybja sig af baki og hvíldi sig um hríb; alltþangab 

til gegndi hann öllu, sem á hann var yrt, og sagbist 

ekki vera lakari. þegar komib var fram yfir Gunnars- 

holtslæk, voru höfb hestaskipti hjá konunni hans; sagbist 

hann þá ekki treysta sjer til ab staldra vib á meban og 
r 

hjelt áfram meb Stefáni presti og Arna bónda á Selalæk, 

er óbebinn hafbi ri&ib upp ab Stóruvöllum, þegar hann 
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heyr&i, hvernig á stób; tók hann nú ab hrába ferSinni, 

eins og hann fyndi, hvab sjer libi; úr Hróarsholtslæk Ijet 

hann taka sjer vatn á pela, og saup hann á því þrisvar 

sinnum á leibinni. Hann bab fylgdarmenn sína ab sneiba 

hjá öllurn bæjum og hvatti jafnan sporib þegar hægt var 

farib. þegar þeir komu ab Stórahól, fyrir norban Kumla, 
r 

tók hann ab stynja þyngra, enn ábur; Arni á Selalæk 

spurbi hann þá, hvort honum væri farib ab þyngja, en 

hann sagbi, uab nú væri þab lieldur farib ab koma í 

bakib”; ribu þeir nú heim trabirnar í Odda og spurbi 
r 

Arni hann, hvort hann vildi ekki ríba upp ab bæjardyr- 

unum, svo hann ætti sem skemmst í rúmib; svarabi hann 

engu uppá þab, svo heyrt yrbi, en reib ]>angab þegj- 

andi og heilsabi heimamönnum sínum, er stóbu á lilab- 

inu; var þab svo óskýrt, ab þab skildist varla; stjehann 

síban af baki vib dyrnar og bab fvlgdarmenn sína ab 

standa í fangi sjer, svo hann fjelli ekki áfram; gekk sjera 

Stefán til vib annan mann; en jafnsnart hneig liann nibur 

á knjen, og heyrbist, ab hann sagbi um leib: uekki ab 

tarna”; og í sama vetfangi leib hann aptur á bak í hönd- 

um þeirra andvarpalaust, meb luktum augum og munni, 

og var örendur. j>etta var libugri einni stundu eptir 

nón, 13. dag júnímánabar 1807; hafbi hann þá lifab í 

48 ár, 6 mánubi, 3 vikur og 3 daga, verib prestur í 23 

ár, prófastur í 14, og kvæntur mabur í 22 ár. 

Vigfús, bróbir hans, sýslumabur á Hlíbarenda, setti 

honum þessa grafminningu: 

Hjer hvílir 

örendur líkami 

prófasts í Rangárþingi 

sjera Gí^la þórarínssoiiar; 

liann fæddist 18. dag nóv. 1758, 

varb prestur ab Odda 1784, 
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giptist Jórunni Sigurfcardóttur 1780, 

dó 13. júní 1807. 

Hann var 

vfókvæmur samvitskuma&ur, 

stöímglyndur, fáskiptinn, 

fámálugur, 

tryggur, nákvæmur, raungóbur; 

sakna því vinir, veikir, fátækir, 

blíbs fulltrúa, 

heppins læknis, 

viljugs naubhjálpara. 
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Æfiiiiiimiiig 

prófastsekkju 

Jórunnar Sigurðíardóttur, 

flutt við hennar jarðarför 

af 

9 

A r n a H e 1 g a s y n i 

Dannebrogs-riddara, stiptprófasti, prófasti í Kjalai-nesspingi og 

sóknarpresti til Garða og Bessastaða safnaða. 

Svo er þá þessi höfóingskona inngengin til Guíis hvíldar 

eptir langa æfi, framkvæmdarsamt og, meðan kraptar 

leyfbu, uppbyggilegt líf. Hún hefur náb þeirri áratölu, 

sem allareiðu á Moysis dögum var talin ein sú æbsta. 

Hún hefur gjört margt og libib margt, meban hennar 

vegferí)ardagar víirstóðu; því kallabi Drottinn liana og 

hurt frá þessu reynslustandi, hann, sem veit nær tíminn 

er til ab segja: komift aptur þjer mannanna hörn. 

Vjer samfögnum hennar lausn frá lífsins þungu byrbi 

— er nú seinustu ár æfinnar, eptir öllum líkindum, lagbist 

nokkub þungt á hennar öldrubu bein — og fylgjum henni 

til síns hvíldarstabar meb samblöndubum fagnabar og trega 

tilfinningum: fagnabar, því hún hefur fengib glebileg um- 

skipti, hvíld fyrir erfibi, fögnub fyrir þjáning, og eilífa 

umbun fyrir þab sem hún gjörbi vel, leib kristilega; og 

meb tregatilfinningum: þegar vjer hugsum til þess, hvílík 

kona hún var, meban lífib stób í blóma, hvílíkt atgjörvi 

sálar og Iíkama henni var veitt, hverjum kostum hún var 

búin, og jafnframt hversu elli og veikindi geta svipt mann- 

inn lians ágæti og lagt hans blóma í jarbarinnar dupt. 
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Já, vjer tregum ei einasta af þessu, heldur og af því, 

ab ekki eru þær margar, sem íyllt geta hennar skarfe, 

eins og hun var í líísins blóma; því strax í foreldra hús- 

um var hún mefcal sinna mörgu systkina fyrir fjör og 

röskleika framúrskarandi, alltíb blít), alltíb glöb, alltíb gób. 
/ 

A unga aldri bauí)st lienni þab ráð, sem henni gebjabist; 

hún eignabist þann mann, sem hún elskabi rjett innilega, 

sem hún annaí)ist veikan, meb allri þeirri alúb, sem elskan 

kennir, og tregabi meb allri þeirri einlægni, sem lápmikl- 

um sáhim er gefín. Eptir þrettán ára sambúb vib þenna 

sinn elskaba mann og frænda, varb hún ekkja, bjó svo fá 

ár í ekkjustandi — og bjó vel, því engan dugnab vantabi 

sem til búsældar útheimtist. 
/ 

I annab sinn giptist hún presti til Odda og prófasti 

í Rangárþingi G. Thorarensen og átti meb honum eina 

dóttur og einn son. Saman vib þenna sinn annan mann 

var hún tuttugu ára tíma og bjó sarnan vib hann meb 

þeirri elskusemi og blíbu og glabsemi, er fjör hennar 

og töluverbu lífskraptar gjörbu henni svo eiginlegt. Síban 

liún missti þenna sinn annan mann eru nú lfóin hjer- 

umbil luttugu og'sex ár, og meiri part af þessari áratölu 

hjelt hún bú, en þótt elli og bilun líkamans, er henni 

hafbi, ábur enn hún varfe ekkja, lil viljafe, gjörfei hcnni 

þafe næsta ervitt. þafe sífeasta ár var hún í húsum sinnar 

elskufeu dóttur og tengdasonar, úr hverju heifeurshúsi 

hún nú fyrir faum dögum er inngengin til Gufes hvíldar. 

þessi er hennar vegferfe. Allan kvennlegan dugnafe haffei 

hún til afe bera á hárri tröppu: hún var mikife umsýslu- 

söm og fljóthuga, ráfedeildin var afe því skapi; hún haffei 

og mikla skemmtun af framkvæmdum, og hugur hennar 

stófe mjög til umsvifa; allt vottafei fjöruga sál og krapt 

mikinn; útlitife var hýrt og glafelegt og blítt. Mótgang 

allan, sem nokkufe var í varife, bar hún sem hetja; allt 
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þab, sem hún kannafeist viS væri Guí)s álag, því tók hún 

meb þögn og þolgæfei, því hjartab var guSrækilegt; tryggí) 

hcnnar var óslítanleg, þar um munu margir geta meö 

mjer vitni borib. Góbsemi hennar vib naubstadda hefur 

verib hrósab maklega: var þaí> hvorttveggja, at) Gub hafói 

gefib henni efni til þess, enda vantabi ei heldur hjarta. 

Ástúblegustu móbur og ömmu getum vjer sagt meb sanni 

ab hún hafi sýnt sig. Hennar blíba lund hindrabi hana 

samt ekki fra þvi ab beita naubsynlegri röggsemi og um- 

vöndun vib ])á ungu, einkum eigin börn. þab glablyndi, 

sem náttúran hafbi gætt hana meb, yfirgaf hana ekki í 

hennar háu elli þab varbveittist allt fram í andlátií). Eg 

sá ekki betur, enn ab sú aldraba væri eins og blítt barn 

í öllu vibmóti vib sína elskubu dóttur, liverja hún mun 

hafa elskaÖ mest allra manna; en líka blíöu í atlotum 

gat hún sýnt, jafnvel á seinustu lífsstundum, þeim er 

henni var vel vií>. 

Heföi þvílík kona veriö hjeöan kölluö á sínum yngri 

árum, eptir aö auösjeö var, hvaö mikiö var í hana variö, 

heföi henni veriö burtu kippt á miöbiki æfinnar, hvílíkur 

harmur mundi þaÖ hafa veriö fyrir ektamann og afkvæmi! 

hvílík eptirsjón fyrir alla, sem vita aö meta dugnaö, 

sameinaöan ráövendni! En drottinn Ijet oss lengi hennar 

návistar njóta, og þaö svo, aö eptir hennar kringumstæÖum 

var ekki annaö aö sjá, enn hún gleddist viö lífiö og gæti 

notiÖ lífsins; því ekki sást hún hrygg, ekki jafnvel fálát 
r 

til lengdar. Innvortis bjó friöur. Asátt var hún meö aö 

yfirgefa lífiö, nær sem vcra skyldi. Heilbrigöinnar bless- 

unar naut hun næstum alltíÖ. Guöi gaf hún sig og sína. 

Lífiö var líka gjört henni svo inndælt, sem niögulegt er 

aö þaö geti orÖiö þeim aldraÖa, í húsum hennar barna. 

En þau ár voru samt komin, sem almennt gildir 

um: þau geÖjast oss ekki', og því íleiri ])au veröa, 



því fleiri veröa anmarkarnir, og engin von getur verib, 

þegar Komið er yfir þau áttatíu árin, aí) lífsins þungi 

minnki. Engin ráí> gefast önnur til að losast undan lífs- 

ins oki, enn ab ílytja úr líkamans tjaldbúí), sem dregur 

niíiur, þegar hún fyrnist, ogsvo þann fjörugasta anda. 

Drottinn kallar sín börn hjeftan á hentugum tíma (því 

drottinn gjörir allt hentuglega), þcgar þau hafa af lokib 

sínu dagsverki, gjört og libib þab sem þeim var ætlab 

ab líba, svo innganga þau til Gubs hvíldar, og hvild er 

þa& besta fyrir þá þreyttu og öldrut)u. Vjer höfum því 

orsök til ab glebjast meb þeirri, sem hefur fengib glebileg 

umskipti, sem laus er orbin vib líkama þessa dauba, og 

er inngengin til Gufes hvíldar, er flutt i samfjelag Gubs 

útvaldra í Ijósinu, hvar liennar fjörugi, blíbi, glabværi, 

gublegi andi nýtur þeirrar sælu, er augaí) sá ekki, og 

eyrab heyrbi ekki og engum hefir til hugar komib, þeirrar 

sælu, sem Guí) hefir fyrir búib þeim sem hann elska. Amen. 
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Lík 

'iinnar Sigurðardóttur 
er hjer lagt. 

Hún fæddist 22. maím. 1751, 

andaí)ist 11. júlím. 1834. 

Lifbi fyrst 13 ár í hjúskap 

meí) lögsagnara 

Einari Brynjiilfssyni, 

sífean 20 ár 
# 

meb prófasti 

G. Thorarensen; 

ól honum tvö börn; 

svo í ekkjustandi 26 ár. 

Hennar forbum fríba líkama 

lífgabi íjörug, blíb, trúföst, 

góbsöm, guðrækin sál. 

|>ví var hún talin ein sú 

helsta kona á sinni tíb. 

j)ví skal hennar æ ab góbu getib. 

Hcnnar minningar skyldu 

hciðrari setti: 

Á. Helgason. 
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